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Українська бібліотечна асоціація: «Руки геть від Центральної бібліотеки імені
Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва»
На честь Року Шевченка в Україні київська влада робить подарунок своїм громадянам
- відновилися спроби відібрати будівлю у Центральної бібліотеки імені Т.Г. Шевченка
для дітей м. Києва.
Цього тижня з’явилася звістка про перегляд у суді заборони на приватизацію будівлі за
адресою: м.Київ, проспект Перемоги , 25-А , проект і будівництво якої в 1973 р. мало
цільове призначення для бібліотеки.
Київський апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за скаргою
Департаменту комунальної власності м. Києва на постанову Окружного
адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення Київради по
будівлі Центральної дитячої бібліотеки імені Т. Г. Шевченка. Рік тому нежитлове
приміщення на просп. Перемоги , 25- А загальною площею 790 кв . м (в якому і
знаходиться Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва) було
включено до Програми приватизації комунального майна в порушення закону. Згідно з
вимогами законодавства, будівлі (споруди , приміщення) або їх окремі частини, де
розміщуються бібліотеки , які є об'єктами загальнодержавного значення, не підлягають
приватизації.
Нагадаємо, Центральна бібліотека імені Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва діє з 1919 р.
Її статус науково-дослідного, інформаційного та консультативного центру з питань
культурного розвитку дітей міста визначено урядом України.
Бібліотека створена у 1918 році за клопотанням відомих діячів культури П. Г. Тичини,
В. К. Магерівського і в той час була другою бібліотекою для дітей в Україні. Деякий
час тут працював бібліотекарем сам Павло Григорович Тичина. У квітні 1920 року за
його пропозицією бібліотеці присвоєно ім'я Тараса Григоровича Шевченка.
Українська бібліотечна асоціація вже направила листи підтримки до народних
депутатів України Кириленка В.А., Томенка М.В., Кличка В.В., Донія О.С., Бригинця
О.М. та голови Київської міської державної адміністрації Попова О.П.
Давайте всі разом допоможемо бібліотеці відстояти своє приміщення!
Шановні колеги!
Українська бібліотечна асоціація рада підтримувати регулярні і систематичні зв'язки з пресою, щоб
тримати Вас як представників і виразників інтересів громади в курсі того, що відбувається в бібліотечній
справі України. У випадку, якщо Вам знадобиться отримати додаткову інформацію або коментар
керівництва Асоціації, будемо завжди раді Вам допомогти.
Контактна особа: Бояринова Оксана, менеджер зі зв'язків з громадськістю,
роб. (044) 383-14-32.

Українська бібліотечна асоціація - це незалежна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на
добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які
професійно
пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та
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